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Abstract 

Due to its high lignocellulose content, kenaf fiber is starting to be developed as raw material 

for composite board. In addition, the use of citric acid as a natural adhesive for composite 

board is also starting to be developed. The use of citric acic as an adhesive for kenaf fiber 

composite board has never been done before. This research was aimed to analyze the effect of 

citric acid content on physical and mechanical properties of kenaf fiber composite board. This 

research used 0wt%, 15wt% and 30wt% of citric acid content, based on air-dried materials. 

The composite board were manufactured at press temperature of 180
°
C for 10 minutes with 

density target 0.8 g/cm
3
. Kenaf fibers were cut into 2.5 cm long. The physical and mechanical 

properties of composite boards were evaluated based on Japanese Industrial Standard (JIS) A 

5908. The result of this research showed that addition of citric acid could improve all of 

physical and mechanical properties of kenaf fiber composite board. The properties of kenaf 

fiber composite board with 30% of citric acid content in this research met the requirement of 

the Jappanase Industrial Standard for particleboard (A 5908).  

Keywords : Citric acid, Composite board, Kenaf fiber, Physical and mechanical properties , 
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1. Pendahuluan 

Serat alam dari tumbuhan non kayu saat ini mulai dikembangkan sebagai bahan baku 

papan komposit yang umumnya menggunakan bahan baku dari kayu. Serat alam dari 

tumbuhan non kayu dipilih sebagai alternatif bahan baku komposit antara lain karena selain 

juga merupakan bahan yang ramah lingkungan seperti kayu, potensinya cukup besar dan 

jangka waktu panennya yang tergolong cepat. Beberapa contoh penelitian mengenai komposit 

dari serat alam non kayu yang telah dilakukan adalah penelitian komposit dari serat kenaf 

oleh Aziz (2011), komposit dari serat Sansevieria oleh Rwawiire et al. (2014) dan komposit 

dari serat Jute oleh Al-Bahadly (2013). 
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Kenaf (Hibiscus cannabinus L.) merupakan tanaman semusim penghasil serat yang 

memiliki waktu panen yang singkat, antara 90-140 hari. Potensi produksi kenaf varietas 

unggul di Indonesia sebesar 2,75-4,20 ton/ha per masa panen, dimana dalam satu tahun bisa 

2-3 kali masa panen. Serat dari tanaman kenaf dapat berasal dari bagian kulit dan inti 

batangnya. Komposisi kimia serat kenaf dari bagian kulitterdiri atas selulosa 63,5±0,5%, 

hemiselulosa 17,6±1,4%, lignin 12,7±1,5%, ekstraktif 4,0±1,0%, dan kadar abu sebesar 

2,2±0,8% (Jonoobi et al, 2009). Serat kenaf antara lain digunakan sebagai bahan baku 

berbagai industri seperti: fibreboard, geo-textile, soil remediation, pulp dan kertas, tekstil, 

karpet, kerajinan tangan, dll. 

Asam sitrat (C6H8O7) bertindak sebagai bahan perekat melalui ikatan kimia dan 

mempunyai potensi sebagai perekat kayu alami yang ramah lingkungan (Umemura et al., 

2011). Asam sitrat tergolong alternatif perekat alami yang baik untuk komposit. Hal ini 

dibuktikan dalam penelitian pembuatan papan partikel bambu petung dengan perekat asam 

sitrat oleh Widyorini et al. (2012), papan yang dibuat mampu menghasilkan nilai mekanika 

memenuhi standar JIS Tipe 8. Ada tiga faktor yang mempengaruhi perekatan, yaitu faktor 

bahan direkat, faktor bahan perekat dan faktor proses perekatan. Faktor yang perlu 

diperhatikan dalam pembuatan komposit terkait dengan bahan perekatnya adalah jumlah 

perekat yang digunakan dalam pembuatan komposit. Semakin banyak jumlah perekat yang 

ditambahkan, cenderung semakin meningkat pula sifat dari papan partikel (Prayitno, 2012). 

Hal ini dibuktikan pada penelitian Widyorini et al., (2014) dimana jumlah perekat optimum 

untuk papan partikel bambu petung adalah sebesar 30%. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah perekat asam sitrat terhadap 

sifat fisika mekanika papan komposit dari serat kenaf (Hibiscus cannabinus L.). Adapun 

jumlah perekat yang digunakan dalam penelitian sebesar 0%, 15% dan 30%. Selain itu 

penelitian ini juga bertujuan mengetahui jumlah perekat yang dapat menghasilkan sifat fisika 

mekanika papan komposit dari serat kenaf (Hibiscus cannabinus L.) yang optimal. 

 

2. Bahan dan Metode  

2.1 Bahan dan alat penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah serat kenaf (Hibiscus cannabinus L.) 

dari kulit batang kenaf varietas KR 11 umur 105 hari yang dipotong sepanjang  2,5 cm. 

Bahan baku serat ini didapatkan dari PT. Globak Agotek Nusantara, Malang, Jawa Timur. 

Selain itu digunakan juga asam sitrat dan aquades untuk pembuatan perekat. Sedangkan alat 

yang digunakan dalam penelitian adalah timbangan elektrik, oven, cetakan sampel ukuran 25 

cm x 25 cm, thickness bar 0,7 cm, plat besi, mesin kempa panas, dan Universal Testing 

Machine (UTM) sebagai alat pengujian sifat mekanika dari papan komposit serat kenaf. 

2.2 Metode penelitian 

Pada penelitian ini, serat kenaf terlebih dahulu dipotong sepanjang 2,5 cm. Setelah itu 

dilakukan penimbangan bahan baku serat kenaf yang diperlukan. Berat bahan baku yang 

diperlukan dihitung berdasarkan ukuran sampel yang ingin dibuat dikalikan dengan target 

kerapatan. Ukuran sampel papan komposit dalam penelitian ini adalah 25 cm x 25 cm x 0,7 

cm dengan target kerapatan 0,8 g/cm
3
. Kemudian dilakukan penimbangan asam sitrat dan 
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aquades untuk pembutan larutan perekat yang dihitung berdasarkan jumlah perekat yang 

digunakan dalam penelitian, yaitu 0%, 15% dan 30% dari berat kering udara bahan.  

 
Gambar 1. Serat Kenaf 

Bahan baku serat kenaf dan larutan perekat kemudian dicampurkan hingga rata, 

kemudiancampuran serat kenaf dan perekat disusun kedalam cetakan berukuran 25 cm x 25 

cm untuk dijadikan mat. Setelah itu mat dikempa dengan mesin kempa panas dengan suhu 

180
0
C, tekanan spesifik 3,57 kg/cm

2
  dengan lama waktu kempa 10 menit. Dari masing-

masing jumlah perekat dibuat sampel sebanyak 3 ulangan.  

Setelah dilakukan pengkondisian selama satu minggu, sampel dipotong dan diuji sifat 

fisika dan mekanikanya. Uji sifat fisika yang dilakukan meliputi kadar air, kerapatan, 

pengembangan tebal dan penyerapan air. Sedangkan uji sifat mekanika yang dilakukan 

meliputi keteguhan patah atau modulus of rupture (MoR) dan  modulus elastisitas atau 

modulus of elasticity (MoE). Standar uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah JIS A 

5908-2003. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil pembuatan papan komposit, papan yang berhasil dibuat hanya papan 

komposit dengan jumlah perekat 15% dan 30%. Sedangkan papan komposit dengan jumlah 

perekat 0% mengalami kegagalan. Papan komposit dengan jumlah perekat 0% meskipun 

telah dikempa dengan suhu dan waktu kempa yang sama dengan jumlah perekat 15% dan 

30%, serat-serat kenaf yang membentuk papan masih terlepas-lepas atau tidak membentuk 

ikatan yang cukup kuat.  

Pengujian yang dilakukan terhadap papan komposit dari serat kenaf yang berhasil dibuat  

berupa pengujian sifat fisika dan mekanika. Sifat fisika papan partikel yang telah diuji dalam 

penelitian ini yaitu kadar air, kerapatan papan, pengembangan tebal, dan penyerapan air. 

Sedangkan sifat mekanika yang diuji meliputi keteguhan patah atau modulus of rupture 

(MoR), modulus elastisitas atau modulus of elasticity (MoE), serta keteguhan rekat atau 

internal bond. Hasil pengujian sifat fisika dan mekanika papan komposit dari serat kenaf 

ditunjukkan pada uraian berikut di bawah ini. 

3.1 Kerapatan 

Kerapatan papan merupakan perbandingan berat dengan volume dari suatu papan. Pada 

penelitian ini menggunakan target kerapatan 0,8 g/cm
3
. Hasil perhitungan kerapatan papan 

dalam penelitian memiliki rata-rata kerapatan berkisar dari 0,84-0,98 g/cm
3 

seperti yang 
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terlihat pada Tabel 1. Nilai kerapatan yang dihasilkan tersebut berada diatas target kerapatan 

yang telah ditentukan.  

 

Tabel 1. Tabel Kerapatan Papan 

 

 

 

 

 

 

 

Kerapatan papan tertinggi dimiliki oleh papan komposit serat kenaf dengan jumlah 

perekat 30% yaitu dengan kerapatan papan rata-rata 0,98 g/cm
3
, sementara kerapatan papan 

terendah dimiliki oleh papan komposit serat kenaf dengan jumlah perekat 15% yang memiliki 

kerapatan rata-rata 0,84 g/cm
3
. Terjadinya peningkatan kerapatan seiring dengan peningkatan 

jumlah perekat diduga terjadi karena penambahan asam sitrat sebagai perekat akan 

menambah berat dari papan komposit itu sendiri. Maloney (1977) menyatakan bahwa 

penambahan perekat akan meningkatkan berat papan sehingga berat papan sehingga 

kerapatan papan juga akan meningkat. 

3.2 Pengembangan tebal 

Pengembangan tebal menunjukkan kestabilan dimensi papan setelah perendaman dalam 

air selama ± 24 jam. Standar JIS A 5908-2003 tipe 8 mensyaratkan nilai pengembangan tebal 

kurang dari 12%. Pada penelitian ini dihasilkan nilai rata-rata pengembangan tebal papan 

berkisar dari 9% sampai 47%,seperti yang terlihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Grafik Pengembangan Tebal  

Pengembangan tebal tertinggi dihasilkan oleh papan komposit dengan jumlah perekat 

15% yang memiliki rata-rata pengembangan tebal 42%. Sedangkan pengembangan tebal 

terendah dihasilkan oleh papan komposit dengan jumlah perekat 30% yang memiliki rata-rata 

Jumlah 

Perekat 
Ulangan 

Kerapatan  

(g/cm3) 

15% 

1 0,83 

2 0,85 

3 0,83 

Rata-rata 0,84 

30% 

1 0,97 

2 0,98 

3 0,98 

Rata-rata 0,98 
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pengembangan tebal 10%. Dari hasil pengujian papan komposit serat kenaf yang dapat 

memenuhi syarat standar JIS A 5908-2003 tipe 8 hanya papan dengan jumlah perekat 30%.  

Berdasarkan  hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah perekat 

asam sitrat yang ditambahkan, maka akan semakin kecil nilai pengembangan tebalnya. 

Penurunan nilai pengembangan tebal ini disebabkan oleh adanya ikatan ester antara gugus 

karboksil asam sitrat dengan gugus hidroksil pada selulosa pada serat kenaf. Intensitas ikatan 

ester semakin meningkat seiring dengan penambahan suhu jumlah asam sitrat yang diberikan 

(Widyorini et al., 2014). Pembentukan ikatan ester tersebut mengakibatkan berkurangnya 

kesempatan air untuk masuk dalam rongga pada serat yang mengakibatkan perubahan 

dimensi yang terjadi juga menurun sehingga persentase pengembangan tebal yang terjadi 

semakin kecil. 

3.3 Penyerapan air 

Penyerapan air (water absorption) menunjukkan kemampuan papan komposit dalam 

menyerap air. Standar yang diacu pada penyerapan air papan adalah FAO yaitu sebesar 20-

75%,  karena pada JIS A 5908-2003 tidak mensyaratkan nilai penyerapan air. Rerata daya 

serap air papan setelah perendaman 24 jam dalam penelitian berkisar dari 50-115%, terlihat di 

Gambar 3. 

 

Gambar 3. Grafik penyerapan air  

Nilai tertinggi penyerapan air terdapat pada papan komposit serat kenaf dengan jumlah 

perekat 15% yang memiliki rata-rata penyerapan air 115%. Sedangkan nilai terendah 

dihasilkan papan komposit dengan jumlah perekat 30% yang memiliki rata-rata penyerapan 

air 50%. Dari hasil tersebut hanya papan komposit dengan jumlah perekat 30% saja yang 

dapat memenuhi standar FAO. Berdasarkan hasil pengujian diindikasikan bahwa penambahan 

perekat asam sitrat dapat meningkatkan ketahanan papan komposit terhadap air, dengan 

kecenderungan yang sama dengan nilai pengembangan tebal yaitu semakin banyak jumlah 

perekat asam sitrat yang ditambahkan, maka akan semakin kecil nilai penyerapan airnya. 

3.5 Kadar air 

Kadar air menunjukkan persentase kandungan air dalam papan komposit.  Rata-rata 

kadar air papan komposit serat kenaf pada penelitian berada pada kisaran 2,86-6,54%. Nilai 

kadar air yang dihasilkan papan komposit serat kenaf pada penelitian ini sudah  memenuhi 
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standar JIS A 5908-2003 tipe 8 yang mensyaratkan kadar air papan komposit sebesar 5-13%. 

Kadar air tertinggi dimiliki papan komposit serat kenaf dengan jumlah perekat 30% yaitu 

dengan rata-rata kadar air 6,54%. Sedangkan kadar air terendah dimiliki oleh papan komposit 

serat kenaf dengan jumlah perekat 15% yaitu dengan rata-rata kadar air sebesar 2,86%. 

3.6 Modulus of rupture (MoR) dan modulus of elasticity (MoE) 

Modulus of rupture (MoR) merupakan sifat mekanis yang berhubungan dengan kekuatan 

papan yaitu ukuran kemampuan papan untuk menahan beban. Sementara Modulus of 

elasticity (MoE) merupakan kemampuan papan untuk menahan perubahan bentuk atau lentur 

yang terjadi sampai dengan batas proporsi. Nilai rerata  MoR papan yang dihasilkan pada 

penelitian berkisar dari 6,78-11,93 MPa seperti yang terlihat pada Gambar 4. Nilai MoR 

terendah dihasilkan oleh papan komposit dengan jumlah perekat 15% dengan nilai rata-rata 

MoR sebesar 6,78 MPa, sedangkan nilai MoR tertinggi dihasilkan papan komposit dengan 

jumlah perekat 30% yaitu dengan rata-rata MoR sebesar 11,93 MPa. Berdasarkan hasil uji, 

hanya papan komposit dengan jumlah perekat 30% yang dapat memenuhi standar JIS 5908-

2003 tipe 8 yang mensyaratkan nilai keteguhan patah minimal 9 MPa.  

Nilai rerata MoE papan komposit serat kenaf pada penelitian berkisar antara 2,17-3,01 

GPa seperti yang terlihat pada Gambar 5. Nilai MoE terendah dihasilkan oleh papan komposit 

dengan jumlah perekat 15% dengan nilai rata-rata MoE sebesar 2,17 GPa, sedangkan nilai 

MoE tertinggi dihasilkan papan komposit dengan jumlah perekat 30% yaitu dengan rata-rata 

MoR sebesar 3,01 GPa. Nilai MOE pada penelitian ini memenuhi standar JIS A 5908-2003 

tipe 8 yang mensyaratkan nilai MoE minimal 2 Gpa. 

Peningkatan nilai MoR dan MoE seiring dengan penambahan jumlah perekat asam sitrat 

dikarenakan adanya mekanisme perekatan yang terbentuknya ikatan ester antara gugus 

karboksil asam sitrat dengan gugus hidroksil dari selulosa. Intensitas ikatan ester semakin 

meningkat seiring dengan penambahan jumlah asam sitrat (Widyorini et al., 2014). Umemura 

et al. (2014) pembentukan ikatan ester dapat menambah daya rekat danberkontribusi terhadap 

sifat yang baik dari papan. 

             

Gambar 4. Grafik Modulus of Rupture (MoR) 
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Gambar 5. Grafik Modulus of  Elasticity (MoE) 

 

4. Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah perekat asam sitrat berpengaruh terhadap 

sifat fisika dan mekanika papan komposit dari serat kenaf. Semakin banyak jumlah perekat 

asam sitrat yang ditambahkan cenderung semakin meningkatkan sifat fisika dan mekanika 

yang dimiliki papan komposit. Pada pembuatan papan komposit dari serat serat kenaf, jumlah 

perekat asam sitrat sebesar 30% menghasilkan nilai sifat fisika dan mekanika yang  paling 

optimal, dengan nilai kerapatan sebesar 0,98 g/cm
3
, pengembangan tebal sebesar 10%, 

penyerapan air sebesar 50%,  MoR sebesar 11, 93 MPa dan MoE sebesar 3,01 Gpa. 
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